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चित्रकलेिा तास सपंला होता, 
पण वाश्ती अजनूही ततच्या खुिीवर बसनूि होती.

ततच्या समोरिा कागद कोरा होता.



वाश्तीच्या बाईंनी वाकून तो कोरा कागद पाठहला.
"आहा! बर्ााच्या वादळात सापडलेलं

ध्रुवीय अस्वल (पोलार-बेअर)!” त्या म्हणाल्डया. 

"आश्ियाि आहे!” वाश्ती म्हणाली, 
"पण मला तर चित्र काढता येत नाहीत.” 



बाई हसल्डया.
"तू कागदावर र्क्त एक ठिपका काढ

मग बघू त्यािं काय होतं ते.” 

वाश्तीने आपलं माका र पेन घेतलं
आणण ते जोरात कागदावर आपटल.ं

“हे घ्या.”



बाईंनी कागद उिलला
आणण नीट तनरखून पाठहला. 

“हं..…..”

मग त्यांनी परत तो कागद वाश्तीकडे सरकवला, 

आणण शांतपणे म्हणाल्डया, 

"आता यावर तुझी सही कर.”



वाश्तीने क्षणभर वविार केला. 
"मला चित्र काढायला नसेल जमत, 
पण मला सही करायला येतेिं की.”



पुढच्या आिव्यात वाश्ती जेव्हा चित्रकलेच्या तासाला
गेली तेव्हा बाईंच्या टेबलावर लटकवलेलं चित्र बघून

ततला खूप आश्िया वाटल.ं

कारण त्यात होता
ततने काढलेला छोटा ठिपका - ततिा ठिपका! 

तो सदु्धा सोनेरी फे्रम मधे बसवलेला!



“हं ... मी याच्यापेक्षा सुदंर ठिपका

तर नक्कीि काढू शकते.”

वाश्तीने ततिी आधी कधीि न
वापरलेली रंगांिी पेटी उघडली, 

आणण कामाला लागली.



वाश्ती एकामागोमाग एक ठिपके काढत राठहली.
एक वपवळा ठिपका.
एक ठहरवा ठिपका.
एक लाल ठिपका.
एक तनळा ठिपका.

तनळा रंग लाल रंगात ममसळला. 
ततला लक्षात आलं की आता ती
जांभळा ठिपकाही काढू शकत.े 
वाश्ती खूप वेगवेगळ्या रंगांिे

छोटे-छोटे ठिपके काढत राठहली.



"जर मी छोटे ठिपके काढू शकते, 
तर मला मोिे ठिपकेही काढायला जमेल.” 

वाश्तीने एक मोिा ब्रश घेतला आणण
मोठ्या कागदावर मोिे-मोिे ठिपके काढले. 

वाश्तीने एक मोिा ठिपका काढला,
पण तो रंगवला नाही.



काही आिव्यांनंतर शाळेच्या चित्रकला प्रदशानात

वाश्तीच्या ठिपक्यांनी भरपूर शाबासकी ममळवली.



वाश्तीिं लक्ष ततच्याकडे कौतुकाने
पाहणाऱ्या छोट्या मलुाकडे गेल.ं 

“तुम्ही खूप मोठ्या कलाकार आहात. 
मलाही चित्रकला आली असती तर!” तो म्हणाला. 

"तुला नक्की जमेल,” वाश्ती म्हणाली. 

"मला! नाही नाही. 
मला तर पट्टीने सरळ रेष सदु्धा काढता येत नाही," 

मलुगा म्हणाला. 



वाश्ती हसली.
ततने मलुाच्या हातात एक कोरा कागद ठदला आणण म्हणाली,

"दाखव बरं!” 

रेष काढताना मलुािी पेन्ससल कापत होती. 



मलुाच्या वाक्याततक्या रेषेकडे
वाश्तीने नीट तनरखून पाठहल.ं

आणण ती म्हणाली…... 



"आता यावर तुझी सही कर.”

अंत 


